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Så lægger vi fra LAND - Velkommen ombord !
		
		

● LAND et et anderledes, nyt Danmarksbillede: Et kunstnerisk portræt i maleri, musik, sang,
film og ord – en hyldest til den danske natur og dens årstider.

		

● Carsten Franks otte malerier og otte digte.

		
		

● Otte sange komponeret og arrangeret at Kristian Lilholt
- fremført af nogle af Danmarks dygtigste musikere

		
		

● Otte små stemningsfilm og en 30 min.dokumentarfilm “Bagland”,
der fortæller om projektet - produceret af Kim Søgaard, Retrospect Film

		

● En bog med malerierne, digtene og de medvirkendes tanker og tolkninger af det danske LAND.

		

● Det hele - CD, DVD og bog - præsenteret i en eksklusiv boks

Og LAND er projektet, der udviklede sig til at blive et usædvanligt samspil mellem maleri, musik, digte og
levende billeder i et bredt samarbejde mellem kendte navne i dansk kunst. Det er lidt af en solstrålehistorie
om,hvordan kunstnere inspireres af hinanden, og om at drømme og ambitioner kan lykkes når tid, sted og
sponsorat falder helt på plads i en ellers svær tid for kunsten i Danmark.
Det nye tværkunstneriske projekt, ‘LAND’, er nu søsat og skal til at leve “sit eget liv” - efter 6 års udvikling,
kreativ tænkning, fundraising, produktion m.m.
Udgangspunktet var Carstens store landskabsmalerier (udført som udsmykningsopgave til kantinen i Jyske
Finans, Silkeborg 2005) - alle ledsaget af hans digte.
Musikeren Kristian Lilholt blev inspireret af disse malerier og digte og komponerede 8 iørefaldende og stemningsfulde musikalske forløb, hvor sangpassagerne var Carstens digte.
Ved nogle aktionærkoncerter for Arbejdernes Landsbank, spillede Kristian noget af LAND musikken, og fortalte om LAND ideen, og det gjorde så stort indtryk på AL’s direktion, at de tilbød at finansiere realiseringen
af LAND, og tilmed bestilte et 1. oplag på hele 20.000 bokse.

Fra Release præsentationen i København. Nov. 2011. Fra venstre: Kristian, Carsten, Ida og Lasse. Foto:Oliver Lilholt Hurup

For et par uger siden, blev det færdige projekt præsenteret i en biograf i København, hvor 40 mennesker fra AL, nogle af de medvirkende, lidt presse, venner og andre der har været til hjælp i processen - oplevede
LAND. Der var uforbeholden begejstring fra alle tilstedeværende, ikke mindst fra Arbejdernes Landsbanks
delegation.
I løbet af 2012 vil boksen komme i handlen. Men lige nu vil I kun kunne købe den hos os og Kristian. Se nedenstående. Så skulle I være interesseret i det. så send os en mail med jeres postadresse.
Til slut kan jeg fortælle, at Carsten har travlt med at færdiggøre den næste separatudstilling til Galleri NB,
Viborg med fernisering Lørdag d. 4. februar kl. 14-16 . Titlen bliver selvfølgelig “LAND”. Disse malerier bliver
en ultimativ kulmination af hele det tværkulturelle LAND forløb og med en klar inspiration fra både musikken
og filmene.
I den forbindelse vil Kristian Lilholt og Band (Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen) give koncert Fredag d.
3. februar kl. 20 på Paletten i Viborg. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis I vil med til en kulturel helhedsoplevelse midt i vintermørket! Jeg sender mere info om at dette efter Jul.

Her fra vinterlune Andalusien vil både Carsten og jeg
gerne ønske alle en rigtig glædelig Jul
- med håb om, at julefreden sænker sig inden d. 24.

Mange hilsner fra
Karin Frank Kristiansen
Vi sælger normalt ikke noget via nyhedsbrevene, men gør her en undtagelse for at kunne
imødekomme en del af den efterspørgsel, vi allerede har oplevet. Vi råder foreløbig over
et mindre oplag.

Forsendelse af LAND:

Ønskes forsendelse som A post eller til udlandet
- kontakt os venligst

Pris kr. 350,- pr. boks + forsendelse i Danmark som
B post / økonomibrev /-pakke (3 dage undervejs):
Beløbet inkl forsendelse indsættes på konto:
Danske Bank Reg.nr 9762, kontonr 3462022298
med oplysning af navn, adresse og gerne tlf.nr.

1.stk:
Kr. 65,2 stk:
Kr. 76,3 - 6 stk: Kr. 90,3/2 :
Koncert med Kristian Lilholt & Band på
Paletten, Viborg
2012

4/2 - 10/3:
LAND
Galleri NB, Viborg. Fernisering &
Separatudstilling med Carstens malerier

FEB
Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com

